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Т О РГО ВЕЛ ЬН А  ЕСТЕТИКА
М ереж а  торговельних точок 

зростає у наш ому районі щ о- 
року. Це  свідчення тому, як 
багато уваги приділяється о б - 
слуговуванню  населення, під- 
несенню його матеріального 
добробуту. Торік, наприклад, 
споживча кооперац ія по буд у - 
вала 8 магазинів, 4 підприєм- 
ства гром адського харчування, 
холодильник, кілька л і т н і х  
торговельних ларків і кіосків. 
Нові магазини не йдуть ні в 
які пор івняння з тими, щ о  бу- 
дувалися десятки років тому. 
Сучасний магазин —  це кра- 
сиве цегляне приміщ ення, у 
ньому є всі умови д ля куль- 
турного задоволення потреб 
покупця: приваблю ю ча ви- 
кладка краму, вільний доступ 
до товарів, широкий асорти- 
мент виробів, зразковий сані- 
тарний стан. Словом, сьогодні 
ми вже м ож ем о  говорити про 
справж ню  торговельну есте- 
тику.

Заходите ви в продовольчий 
магазин, щ о  на південній сто- 
роні наш ого міста. Тут пра- 
цює бригада в складі Вален- 
тини Вороненко, Д іни Ш адло- 
вої, М ар ії Кондратенко, Люби 
Бабан. Цей колектив бореть- 
ся за комуністичне звання. 
Працівники прилавка постійно 
дбають про  торговельну есте- 
тику. В магазині завжди чисто, 
привітно, гарно оф ормлені 
вітрини. Куплений крам  вам 
акуратно загорнуть у папір, 
дадуть д обру  пораду у виборі 
продукту.

Таких крамниць у нас пере- 
важна більшість. Взяти, при- 
м іром, новозбудований про- 
дуктовий магазин на Злато- 
пільській стороні, де зав ідую - 
чою  Ганна Ф едоренко. Про 
роботу цієї торговельної точ- 
ки чути лише хорош і відгуки. 
Бригада продавц ів  сум лінною  
працею  заслужила подяки від 
правління райспоживспілки і 
правління облспож ивспілки.

У районном у центрі зводи- 
ться триповерхове прим іщ ен- 
ня раймагу. Ц е  буде  справж - 
ній торговельний комплекс з 
багатьма відділами, найнові- 
шим устаткуванням, тут будуть 
всі умови для в исокої куль- 
тури торгівлі. Нові крамниці з 
дотриманням  сучасних вимог 
будуються в Канежі, Панчево- 

му, а в райцентрі буде зве- 
дено магазин «Кулінарія».

Піднесення рівня торговель- 
ної естетики —  постійна ви- 
мога до кож ного працівника 
прилавка. Та дуже прикро, щ о 
подекуди про  цю  вимогу за- 
бувають, обслуговую ть спо- 
живача неохайно, дуж е по - 
вільно, а іноді обваж ую ть і 
обраховують. Нерідкі випад- 
ки, коли дефіцитні товари не 
потрапляють до рядового по- 
купця, вони зникають з-під 
прилавків.

Ось магазин у с. Й осипівц і. 
Гарне цегляне приміщ ення, 
обладнане непогано. А л е  за- 
йдеш всередину і відчуваєш: 
ніщо там тебе не приваблює. 
Викладка крам у зроблена без 
смаку, нашвидкуруч, на пляш - 
ках вина, наприклад, зам ість 
стандартних ярликів, висять 
шматки картону. Буває й таке, 
щ о посередині прим іщ ення 
поставлено гору  ящиків, і по- 
купцеві ніяк пройти до при- 
лавка. Вже ніяк не скажеш, 
що зав ідую ча магазином  Є в - 
генія Тупиця дбає про то р го - 
вельну естетику.

Там же, у селі Йосипівці, є 
чайна. Райспоживспілка побу - 
дувала нове приміщення, о б - 
ладнала його, але хорош а 
справа не знаходить прод ов- 
ження. У обслуговую чого  пер- 
соналу чайної, мабуть, дуж е 
обм еж ене поняття про есте- 
тику торгівлі. Продати  спож и- 
вачу чаю  чи ситра у брудній  
склянці або подати до об іду 
брудну виделку на брудний 
стіл —  це вважається тут нор - 
мальним явищем. Зав ідую чий 
чайною тов. Галета —  старий 
працівник спож ивчої коопера- 
ції і йому непростимо втра- 
чати почуття відповідальності 
за культуру торгівлі.

Торговельна естетика. Яка 
це відповідальна і важлива 
справа. В. І. Ленін у свій час 

пов’язував ріст економ іки кра
їни з р івнем торгівлі. Ілліч 
вимагав: навчитись культурно 

торгувати. А  тепер, коли ми 
йдемо до комунізму, коли пи- 
тання піднесення матеріально- 

го добробуту  трудящ их вису- 
ваються на передній план, ле- 

нінська вимога набуває о соб - 
ливого значення.

Хай живе Союз Радянських 
Соціалістичних Республік — 
твердиня дружби і щастя на- 
родів нашої країни, надійний 

оплот миру і прогресу!
Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 
1968 року.

польові стани механізаторів
На п е р е в і р ц і

БУТИ ПЕРЕДОВИМ, ТАК У ВСЬОМУ
Про механізаторів колгоспу 

імені Ватутіна ми звикли говори- 
ти, як про дружний, працьовитий 
колектив, який любить техніку, 
поле, вміє вирощувати високі 
врожаї хліба, технічних культур. 
Показники, яких щороку доби- 
ваються ватутінці, говорять самі 
за себе.

Нинішньої весни хлібороби ар- 
тілі теж своєчасно і на високому 
рівні агротехніки проводять вес- 
няні польові роботи, закладають 
міцний фундамент майбутнього 
врожаю.

Та цього разу рейдова бригада 
цікавилась не тільки ходом по- 
льових робіт, але й станом збе- 
реження та використання машин- 
но-тракторного парку, виробничи- 
ми та культурно-побутовими умо- 
вами механізаторів. А в цьому 
питанні, треба сказати, багато не- 
доробили і правління, і партійна 
організація, і спеціалісти колгоспу.

Вже зовнішній вигляд польо- 
вих станів залишає неприємне 
враження. Особливо це відчува- 
ється у другій комплексній брига- 
ді, де механізаторів очолює тов. 
Тупиця. Подвір’я не огороджене, 
машини і знаряддя, які зараз не 
використовуються, стоять де зав- 
годно, тільки не на своєму місці. 
Сівалки, якими сіяли ранні ярі, 
не очищені від бруду, не змаще- 
ні. Запасні робочі органи від 
культиваторів, сівалок лежать 
просто неба, іржавіють.

Чомусь у йосипівців не стало

традицією тримати польові стани 
у зразковому стані. У першій і 
третій бригадах, де механізаторів 
очолюють тт. Комаров та Олій- 
ник, техніка теж зберігається неза- 
довільно. Не всі машиии стоять 
на своїх місцях, не всі — на під- 
ставках, від чого псується гума, 
робочі органи сівалок, культива- 
торів заглибилися у землю. У 
першій і другій бригадах — купи 
металевого лому, який давно 
пора відправити на заготівельний 
пункт.

Колгосп імені Ватутіна — одне 
з найбільш економічно сильних 
господарств району. Тим більш 
дивно, що культурно-побутові 
умови для механізаторів відсутні. 
В жодній бригаді немає кімнати 
для відпочинку, відсутні ліжка з 
постільною білизною, червоні кут- 
ки. Механізаторам фактично ніде 
відпочити, у вільну годину почи- 
тати книгу, газету. У другій 
бригаді навіть бібліотечки немає.

— Бідненько ми живемо, бо 
економимо, — з іронією заявля- 
ють механізатори.

Неймовірно, але факт. Ми еко- 
номимо кошти, щоб більше буду- 
вати, створювати людям необхід- 
ні виробничо-побутові умови, а 
виходить навпаки. У першій 
бригаді дошка показників пере- 
косилася, незабаром взагалі впа- 
де, а секретар парторганізації 
тов. Сирота нічого не може вдія- 
ти, бо на ремонт дошки потрібні 
кошти, а їх не відпускають. У

другій бригаді з кадрами механі- 
заторів сутужно, не вистачає 
семи трактористів. Та, крім того, 
ліквідували посаду слюсаря і 
знову-таки з метою економії. 
Виконати терміновий ремонт сі- 
валки чи культиватора нікому. 
Цим займається сам бригадир, і 
керувати бригадою йому фактич- 
но ніколи.

Непродумана економія привела 
до того, що у бригадах відсутня 
наочна агітація, не все гаразд із 
впровадженням моральн и х  і 
матеріальних стимулів. Виходить 
так, що на одному економлять, а 
на іншому втрачають. Напевно, 
правління погодиться з висновка- 
ми рейдової бригади, що давно 
пора у другій бригаді побудувати 
пункт технічного обслужування 
тракторів та інвентаря, будинок 
для механізаторів, виділити кош- 
ти, щоб обгородити польовий 
стан, обсадити його деревами. Та 
й в інших бригадах слід подбати 
про поліпшення побутових умов 
хліборобів.

Слід закинути докір партійній 
організації артілі, яка мало зай- 
мається масово-виховною робо- 
тою серед механізаторів. У брига- 
дах не бачать агітаторів, лекто- 
рів, виступів агіткультбригади 
тощо. Виправлення виявлених 
недоліків сприятиме піднесенню 
господарства.

Рейдова бригада:
П. ХВОРОСТЯНИЙ — ке- 
руючий Капітанівським від- 
діленням «Сільгосптехніки», 
І. ФУНДЕРАТ — інженер- 
меліоратор райвиконкому, 
Т. ОПАЛЬЧЕНКО — агро- 
ном райоб’єднання «Сіль
госптехніка», І.  ЖЕРЕБЕН- 
КО — працівник редакції 
райгазети.

Програму повністю 
за в е р ш е н о

О П Е Р А Т И В Н І  Д А Н І
ПРО НАДІЙ МОЛОКА 

ТА ТОВАРНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
В КОЛГОСПАХ РАЙОНУ 
за 21 квітня 1968 року
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ім. Чкалова 10 86
ім. Леніна 8,5 85
«Комуніст» 8,2 87
ім. Суворова 7,9 89
ім. «Правды» 7,4 83
ім. Калініна 7,4 77
«Прогрес» 7,3 86
ім. Ватутіна 7,1 86
ім. Ілліча 7 77
ім. Мічуріна 7 87
ім. Чапаєва 7 75
«Україна» 6,6 80
ім. XXII з'їзду КПРС         6,6 78
ім. Фрунзе 6,5 92
«Маяк комунізму» 6,4 86
ім. Свердлова 6,4 82
«Заповіт Ілліча» 6,3 86
ім. Котовського 5,9 82
ім. Л итвинова 5,8 89
ім. Куйбишева 5,6 82
ім. Щорса 5,3 80
ім. 40-річчя ВЛКСМ         4,6 81
ім. Енгельса 4,2 76
ім. Крупської 4,2 70
ім. Кірова 3,9 78

По колгоспах 6,4 82
Радгосп 7,3 86

По району 6,5 82

20 квітня повністю закінчено велику програму експеримен- 
тальних досліджень, які проводилися штучними супутниками Землі 
«Космос-212» і «Космос-213».

Завданням програми було спрацювання удосконаленої системи 
керування рухом супутників і елементів конструкції к осмічних 
апаратів для їх автоматичного стикування на орбіті, а також про- 
ведення наукових досліджень космічного простору.

Закінчивши виконання наміченої програми експериментальних 
досліджень, штучні супутники «Космос-212» і «Космос-213» за 
командами з Землі були повернуті на Землю в заданий район Ра- 
дянського Союзу 19 і 20 квітня відповідно.

Весь комплекс робіт, включаючи автоматичне стикування, про- 
ведений на штучних супутниках «Космос-212» і «Космос-213», 
є новим великим кроком у створенні орбітальних станцій та між- 
планетних кораблів.

(ТАРС).

Конструктори Д ержавного спеціалізованого конструкторського 
бюро кіровоградського заводу «Червона зірка» розробили нову 
модель бурякової сівалки УСМС-5,4 з пристроєм для внесення 
гербіцидів.

На фото (зліва направо): слюсарі-складальники експерименталь- 
ного цеху В. Х. МУМИЧА, Л. М. ЯКОВЛЄВ та А. М. КАНКАСОВ 
за складанням бурякової сівалки.

Фото А. ЗАПАРИ, Г. УДОВИЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ).

На честь 
Першотравня

Високих трудових показників 
на честь свята Першого травня 
добилися чабани і пташники кол- 
госпу імені Кірова. Так, чабани, 
очолювані Ганною Олександрів- 
ною Городенко, при зобов’язанні 
110 вже одержали на кожні сто 
вівцематок по 120 ягнят. Окоти 
вівцематок продовжуються.

Пташники артілі, очолювані 
Данилом Жабком, зобов’язались 
до 1 травня виконати піврічний 
план продажу яєць державі, тоб- 
то відправити їх у заготконтору 
67 тисяч штук. Слово у пташни- 
ків не розходиться з ділом. Вже 
продано державі понад 70 тисяч 
штук яєць.

В. ЧЕРКІС,
голова колгоспу.



Вя ч е с л а в а  ч е р н ія  сьо- 
годні не застанеш у 

кабінеті, де розмістився комі- 
тет комсомольської організації 
колгоспу імені Ілліча.

—  Він весь час у полі, 
серед людей, —  кажуть у 
селі про к омсомольс ь к о г о  
вожака. —  Інші члени коміте- 
ту також не забувають доро- 
гу до сіяльних агрегатів.

Щодня багато турбот у сек- 
ретаря комсомольської органі- 

Від
ю в і л е ю

Батьківщини—
до

ю в і л е ю
комсомолу

Ни н іш н ій  р ік  для юнаків 
і дівчат нашої країни не- 

звичайний. 29 жовтня ленінському 
комсомолові м и н а є  50 років. 
І цілком закономірне прагнення 
молодих виробничників, колгосп- 
ників, робітників радгоспів нашої 
республіки відзначити цю знамен- 
ну дату дальшим підвищенням 
продуктивності праці, поліпшен- 
ням якості усіх видів вироблюва- 
ної продукції, посиленням бороть-
би за економно і ощад- 
ливість, дійовим шеф- 
ством над споруджен- 
ням найважливіш и х
промислових і сільськогосподарських об’єк- 
тів — новими успіхами в праці і навчанні.

У м инулому році комітети ЛКСМ'У, 
штаби ударних будов багато зробили для 
того, щоб мобілізувати молодих будівель- 
ників і монтажників на високопродуктивну 
працю, дострокове виконання взятих соціа- 
лістичних зобов'язань. І це дало свої 
результати: дев'ять важливих промислових 
будов було здано раніше встановленого 
строку. Серед них найбільша в світі домен- 
на піч на Криворізькому металургійному 
заводі імені Леніна, енерго а г р е г а т и  
Слов'янської і Бурштинської ДРЕС, нові 
потужності Кременчуцького нафтоперероб- 
ного заводу, Калуського хіміко-металур- 
гійного і Черкаського хімічного комбінатів.

Споруджені молоддю України об’єкти 
меліорації і водного господарства дають 
можливість зросити  ще 33 тисячі гектарів 
колгоспних і радгоспних земель.

Нині, готуючись зустріти 50-річчя 
ВЛКСМ і 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, колективи ударних будов 
взяли підвищені соціалістичні зобов’язан- 
ня. Вони дають слово зробити все для то- 
го, щоб своєчасно ставали до ладу нові 
потужності на металургійних, хімічних, 
вугільних, нафтових та інших підприємст- 
вах республіки.

Не відстає і сільська молодь. З усіх 
кінців України надходять добрі вісті від 
молодих тваринників, механізаторів. Разом 
з усіма трудівниками села вони готуються 
до битви за нові успіхи в розвитку сільсь- 
кого господарства.

У ці дні серед молоді все ширше роз- 
гортається змагання під девізом: «Від юві- 
лею Батьківщини — до ювілею комсомо- 
лу». Юнаки і дівчата завжди пам’ятають 
вказівку В. І. Леніна про те, що тільки в 
праці можна стати справжнім комуністом.

Трудове виховання молоді завжди зай- 
мало і займає одно з провідних місць у 
діяльності двічі орденоносного комсомолу 
України. Розвиваючи традиції ударництва, 
стахановського руху, комсомольські органі- 

К О М С О М О Л Ь С Ь К Е  ж и т т я

ДОБРИЙ ПОЧАТОК
зац ії. Та найголовніша —  про 
участь комсомольців і неспіл- 
кової молоді в боротьбі за ви- 
сокий урожай і підвищення 
продуктивності тваринництва, 
про змагання на честь 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, 50-річчя ВЛКСМ. 
Ось чому Вячеслав Черній 
спішить у польові стани, ціка- 
виться роботою молодих меха- 
нізаторів і сіяльників, прово- 
дить тут бесіди, випускає «бо- 
йові» листки і «блискавки». 
Адже він агітатор.

—  Сили комсомольців роз- 
ставлені на важливих ділян- 
ках виробництва, —  розпові- 
дає В. Черній. —  Ми очолює- 
мо змагання неспілкової моло- 
ді, проводимо широку масово- 
політичну та культурно-освіт- 
ню роботу в полі.

Ось у третю тракторну 
бригаду прийшла комсомолка 
Тетяна Глущенко. Зустрічають 
ї ї механізатори радо, як стару 
знайому. Та воно й зрозуміло: 
адже саме тут бібліотекарка 

виконує своє комсомольське 
доручення, працює агітатором.

—  Роз’яснювал ь н у  робо- 
ту, —  говорить Т. Глущен- 
ко, — проводимо в бригаді 
разом з вчителькою Галиною 
Іванівною Іщенко. Випускаємо 
полівки, обладнали книжкову 
виставку, проводимо бесіди, 
голосні читання матеріалів з 
газет і журналів. Одним сло- 
вом, робимо все необхідне для 
організації змістовного відпо- 

чинку наших механізаторів.
Свого часу на своєму засі- 

данні комітет комсомольської 
організації заслухав звіт про 
діяльність культсектора, очо- 
люваного Анатолієм Б удьком. 
Було викрито ряд істотних 
недоліків у постановці худож- 
ньої самодіяльності, вказано 
на те, що багато юнаків і дів- 
чат не беруть участь у гурт- 
ках, не завжди високий ідей- 
ний рівень виступів.

—  Критика, висловлена на 
мою адресу, пішла на ко- 
ристь, —  ділиться думками 
член комітету А. Будько. —  
Та й інші члени комітету, зо- 
крема В. Черній, Р. Голуб, 
стали краще мені допомагати.

Задовго до початку польо- 
вих робіт комсомольці створи- 
ли агіткультбригаду, вивчили 
програму виступу під девізом: 
«Йде весна над нивами, третя 
весна п’ятирічки». Як радісно 
було механізаторам і сівальни- 
кам, коли вже з перших днів 

Трудова естафета триває
зації добиваються участі кожного молодо- 
го робітника, інженера, вченого у боротьбі 
за технічний прогрес, зростання продук- 
тивності праці, впровадження нової техні- 
ки, підвищення ефективності науково-дос- 
лідних робіт.

Вдалою формою виховання є проведення 
Днів молодого гірника, машинобудівника, 
суднобудівника, свят праці, першої получ- 
ки, посвячення в робітничий клас. На під- 
приємствах Харкова, наприклад, систе- 
матично організовуються конкурси моло- 
дих робітників за професіями, технічні 
олімпіади, створюються клуби молодих 
раціоналізаторів та винахідників і т. д.

Чимало повчального є на заводі «Запо- 
ріжсталь». Тут кадрові робітники до- 
помагають новачкам розробляти конкретні 
особисті плани і соціалістичні зобов’язан- 
ня. Комітет комсомолу і завком профспіл- 
ки оголосили серед робітників вісімнадця- 
ти професій змагання за звання «Кращий 
молодий виробничник». Для переможців 
визначено моральні і матеріальні стимули.

Великої популярності набули конкурси 
на звання кращого за професією, що про- 
водяться в республіканському масштабі. 
Всі учасники торішнього фестивалю молоді 
Української РСР пам’ятають захоплюючі 
змагання — хто найбільш вправний слю- 
сар, токар, тракторист, перукар і т. д. Такі 
конкурси — дуже перспективна форма 
трудового змагання серед молоді. Це одно- 
часно й академія обміну досвідом, і свято.

Широко пропагують комсомольські орга- 
нізації заслуги передовиків і новаторів ви- 
робництва. Велика увага приділяється ор- 
ганізації суспільно-корисної праці школя- 
рів і підлітків. У міру своїх сил старшо- 
класники допомагають споруджувати 
школи, упорядковувати нові житлові маси- 
ви; створюються табори праці і відпочин- 
ку школярів, проводяться зустрічі дітей із 
знатними людьми промисловості і сільсь- 
кого господарства, вечори трудової слави. 
З допомогою шефів комсомольців-вироб- 
ничників у школах створюються гуртки і 
товариства юних техніків, будівельників,

конструкторів, проводяться юнацькі олім- 
піади, технічні конференції, конкурси і 
вікторини.

І все ж одно з основних завдань комсо- 
молу республіки по трудовому вихованню 
молоді — забезпечити активну участь юна- 
ків і дівчат у боротьбі за дострокове вико- 
нання завдань п’ятирічки. Немає сумніву 
в тому, що всю свою енергію, увесь 
пломінь сердець молоді будівники комуніз- 
му піддадуть великій справі партії і наро- 
ду, успішному перетворенню в життя ве- 
личних накреслень Програми КПРС.

В. ЗОЦ,
заступник завідуючого відділом про- 
паганди і культурно-масової роботи 
ЦК ЛКСМУ.

2 стор.
23 квітня 1968 року.

« Ч Е Р В О Н А
З І Р К А »

сівби до них завітала в гості 
агіткультбригада. Щиро віта- 
ли трударі полів виступи ком- 
сомольців медпрацівниці Ніни 
Смаглюк, колгоспника Петра 
Чернія, бібліотекарки Катери- 
ни Дзвоник та інш их.

Близько семидесяти к омсо- 
мольців трудиться в к олгоспі. 
Багато хто з них бере участь 
у вокальному, драматичному 
та інших гуртках. Ж аль, що 
досі немає танцювального ко- 
лективу, нікому навчати тан- 
цюристів. Та коли б було 
бажання, навчитись можна.

На рахунку комсомольців 
чимало хороших справ. Це з 
їх ініціативи посаджено сотні 
дерев у центрі села, а біля 
нового Будинку культури на 
честь 50-річчя ВЛКСМ посад- 
жено парк. Тут і ялинки, і 
горіхи, і каштани. Характер- 
но, що садити дерева прийшли 
і ветерани села, колгоспу. 
Добре діє к омсомольський 
патруль, дбаючи про змістов- 
ний і культурний відпочинок 
молоді. Ретельно слідкують за 
порядком Раїса Голуб, Петро 
Нужденк о, Павло Пилявський 
та інші.

Початок зроблено добрий. 
Та комітетові комсомольської 
організації варто звернути 
увагу на досі невирішені пи- 
тання . Не секрет, що окремі 
комсомольс ь к і  організації 
бригад працюють слабко, не 
всі члени ВЛКСМ охоплені 
дорученнями, а деякі навіть 
невчасно сплачують вн ески. 
Слід піднести бойовитість ор- 
ганізацій, авангардну роль 
кож ного к омсомольця.

С. МИРОНОВ.

ПОЖВАВИТИ
ТОРГІВЛЮ

МОЛОЧНИМИ
ПРОДУКТАМИ
Успіхи, досягнуті колгос- 

пами і радгоспами в розвит- 
ку продуктивного тварин- 
ництва, дозволили значно 
розширити заготівлю моло- 
ка для переробки, різко 
збільшити постачання насе- 
ленню молочних продуктів. 
Візьмемо для прикладу хоча 
б Маловисківський молоко- 
завод. З а  зміну він може пе- 
реробити 100 тонн молочної 
сировини, в тому числі ціль- 
номолочний цех може дати 
за зміну 10 тонн продукції.

Колектив нашого підпри- 
ємства освоїв випуск понад 
30 видів молочних продук- 
тів. Ми зобов’язалися в 
1968 році довести виробницт- 
во молочних продуктів не 
менше 100 кілограмів на ду- 
шу населення обслуговува- 
них районів.

Весна в розпалі. Все біль- 
ше молока поступає на пере- 
робку. Збільшується випуск 
готової продукції. А  як її 
збувати, як організовано 
торгівлю цими продуктами? 
Треба сказати, що і взимку, і 
навесні в цій справі допуска- 
ють багато недоліків. Тор- 
гівля молоком і молочними 
продуктами в Новомиргоро- 
ді та навколишніх селах не 
відповідає зрослим запитам. 
Магазини досі не обладнані 
холодильними установками 
для збільшення цих продук- 
тів.

Звертаємося з проханням 
до торговельних працівни- 
ків: побільше завозьте до 
магазинів молочних продук- 
тів, даруйте людям «еліксир 
молодості»! Організуйте та- 
кож продаж молочних про- 
дуктів у селах Мартоноші, 
Панчевому, Коробчиному та 
інших.

О. МАКСИМОВА, 
головний інженер молоко- 
заводу.

Слідами наших 
виступів

„Редколегією треба 
керувати”

Замітка під т а к им заголовком, 
вміщена в «Ч е р в о н ій  зірці» за 
2 3  березня, обговорена на за- 
сіданні місцевого комітету проф- 
спілки станції К апітанівка. Н а - 
мічено конкретні заходи до поліп- 
шення роботи редколегії с тін - 
газети залізничників. Редактору 
стіннівки М . К іщ ен к у  оголошено 
догану.

І. КОШЕЛЬОВ, 
секретар парторганізації 
станції Капітанівка.

Третій рік працює продавцем про-  
довольчого магазину у селі Кам’янці 
комсомолка Катерина Костюкова. 
Вона завжди чемна, ввічлива до по- 
купців. Її п оважають односельчани.

На знімку К. КОСТЮКОВА.

Фото П. МАЛЄЄВА.



ПАРОСТКИ НОВОГО,
ВЕЛИКОГО

З а  в и соку  культури
З Е МЛ Е Р О Б С Т В А

Біля входу на подвір’я тракторної 
бригади № 1 колгоспу імені Кірова стоїть 
щит із написом:  «Механізатори, боріться 
за високу культуру землеробства!». Цей 
заклик з ’явився недавно, відтоді, як на 
зборах хлібороби обговорювали звернення 
трудівників Новоук раїнського району, і 
тепер він щодня нагадує механізаторам 
про ї х обов’язок.

Коли ми зайшли у будинок бригади, серед 
механізаторів, що сиділи за обіднім сто- 
лом, теж точилась розмова про польові 
роботи, про те, як вибороти високі вро- 
ж аї.

—  Скільки вродить, скільки й буде, — 
зауважив один з трактористів, —  як бу- 
де дощ, то й хліб вродить.

Спочатку в кімнаті запанувала хвилин-  
на тиша, а потім посипались докори на 
адресу песиміста. Видно було, що механі- 
заторам не сподобалась репліка свого то- 
вариша.

—  Дощ потрібен, це вірно, —  сказав 
бригадир Василь Антонович Ружин. —  
Та врожай в першу чергу залежить від 
нас, механізаторів. Як попрацюємо, так і 
вродить.

— Правильно, Антоновичу! —  підтри- 
мали трактористи свого бригадира. —  У 
Цьому році ми доведемо на ділі, що таке 
сила механізаторська.

...Поля колгоспу імені Кірова чудові, 
добре обробляти їх —  і не обберешся хлі- 
ба, буряків, соняшника. Та саме отієї 

культури землеробства поки що бракувало. 
Торік погано вродили буряки, пшениця, 
кукурудза, інші культури. З кожного гек- 
тара землі колгосп зміг продати державі 
лише 5 ,2  центнера зерна в той час, коли 
передові господарства продали по 6,6 —  
7 центнерів. Артіль не виконала плану 
продажу буряків, картоплі, овочів, мало 
заготовила кормів для худоби. Як все це 
вплинуло на економіку колгоспу, й гово- 
рити не доводиться.

Ось чому боротьба за високу культуру 
землеробства зараз в артілі —  одне з най- 
важливіших завдань. Я б сказав, що хлі- 
бороби правильно зрозуміли, чого від них 
вимагається. Це видно вже по ходу ни- 
нішніх весняних робіт. їдеш полями арті- 
лі і не налюбуєшся: всюди порядок.

Ось бурякова плантація. Попередник 
не з кращих: озима пшениця, вирощена 

після силосної кукурудзи. Добрив там бу- 
ло мало. І все ж механізатори сподіва- 
ються виростити добрий урожай. На по- 
ловину площі внесли під культивацію по 
8 тонн гною. Одночасно з насінням висія- 
ли в рядки по 2 центнери суміші пташи- 
ного посліду і суперфосфату.

До речі, про пташиний послід. Кол- 
госпниці добре розуміють, яке він має 
значення. Взимку добре попрацювали лан- 
ки Зінаїди Мельник, Ольги Усик, Катери- 
ни Галаган та інших. Зібрали 150  цент- 
нерів посліду, внесли його по 40  кілогра- 
мів на гектар під буряки та ще й під ку- 
курудзу залишилось.

Сіяти буряки доручили досвідченим 
трактористам Іванові Маркушенку та Ва-  
силеві Конончуку. За сівалками стояли 
Марія Пастух та Софія Бособрод. А крім 
них, поставили ще контролерів Миколу 
Крупського та Миколу Однокоза. Слідку- 
вали вони за прямолінійністю посіву, за 
правильністю висівання насіння, добрив.

На підготовці грунту і сівбі буряків 
механізатори виконали всі агротехнічні 
заходи, після дощу плантацію заборону- 
вали. Дивишся на неї — душа радіє: не 
кожна хазяйк а так уміло грядку вдома 
обробить. Плантація чиста, рівна. Незаба- 
ром тут появляться сходи буряків.

Так же в стислі строки і високоякісно 
посіяли механізатори ранні зернові і бо- 
бові, однолітні трави. На полі тепер не 
побачиш борозни на місці розорювання 
загінки. Всі площі зашлейфовані, рівні, 
ведеться ефективна боротьба з бур’янами.

На черзі сівба кукурудзи. Цій культурі 
хлібороби приділяють велику увагу. На 
125 гектарах бригада Ружина вирішила 
виростити по 50 центнерів зерна та на 
110 гектарах по 250 центнерів силосної 
маси. Механізатори завершують-п ідготовку 
площі, культивують ї ї, вносять аміачну 
воду і сіють к а ч а н и с т у . Микола 
Солоус та Дмитро Пилюгін —  ланкові 
механізованих ланок по вирощуванню ка- 
чанистої, вони слідкують, щоб всі роботи 
виконувались зразково.

На кожний гектар під кукурудзу запла- 
новано внести мінеральні добрива. А що 

робити, коли сівалки не обладнані туко- 
викидачами? Вирішили так: спочатку ту- 
ковою сівалкою висіють добрива, потім 
закультивують площу і одразу ж  посіють 
зерно. Бригадир, ланкові були на семі- 
нарі кукурудзоводів і всі поради вико- 
ристовують у себе.

Весна —  напружена пора в роботі аг- 
рономів. А для Тетяни Олександрівни 
Дубини особливо. Видно, що любить поле 
молодий спеціаліст. Працювала економіс- 
том, та в конторі довго не всиділа. Зараз 
агрономом трудиться. Щодня з бригади в 
бригаду, від агрегата до агрегата курсує 
ї ї бідарка. Тетяна Олександрівна не про- 
пустить поза увагою жодної недоробки.

—  Нинішньої весни люди трудяться 
особливо старанно, —  із задоволенням 
розповідає вона. —  Та це й закономірно, 
адже кожний усвідомлює, що тільки при 
високій культурі землеробства, при пов- 
ному використанні досягнень науки і пе- 
редового досвіду можна одержувати висо- 
кі врожаї.

У колгоспі імені Кірова є дві польові, 
одна кормова та одна полезахисна сіво- 
зміни, всі вони повністю освоєні. Однак 
багато треба ще попрацювати оситнівцям 
для збільшення виробництва кормів. Ска- 
жімо, багаторічні трави посіяні лише на 
площі 36 гектарів, що складає десь 1,4 
процента орної землі. Необхідно попрацю- 
вати над поліпшенням природних пасо- 
вищ, яких тут є 167 гектарів.

Раніше в колгоспі не все було гаразд 
із забезпеченням худоби зеленими корма- 
ми. У цьому році зелений конвейєр спла- 
нували так, що худоба весь літньо-осін- 
ній період одержуватиме зелену масу, а 
це ключ до підвищення ї ї продуктивності.

Слід подбати і про збільшення вироб- 
ництва і внесення в грунт органічних 
добрив. Торік на кожний гектар орної 
землі внесли трохи більше трьох тонн 
гною, а цього, звичайно, мало.

У колгоспі імені Кірова розгорнулося 
змагання за звання агрегатів, бригад ви- 
сокої культури землеробства. Початок 
цієї боротьби дає право сподіватись, що 
хлібороби села Оситної завоюють почесне 
право. Паростки нового, великого у них 
уже є.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

Л І К А Р  Р А Д И Т Ь

ДОЯРКИ, 
СТЕЖТЕ 
за своїми 
Р У К А М И
Дояркам завжди доводиться мати 

справу з худобою, і руки можуть 
забруднюватись різними мікроба- 
ми. Тому треба постійно стежити 
за своїми руками, щоб вони були 
чисті, менше втомлювались. Перед 
доїнням корів доярка мус ить 
мити руки в теплій воді з туалет- 
ним милом, щоб в молоко не по- 
трапили бруд і мікроби, а руки 
не тріскались, не було нагноєння, 
Від холодної води погіршується 
кровообіг, шкіра стає сухою, гру- 
бою, може потріскатись, злущува- 
тися. При дуже забруднених ру- 
ках треба користуватись губкою 
або щіткою,

Шкідливо в холодну погоду ви- 
ходити з мокрими руками на ву- 
лицю. Низька температура не- 
сприятливо впливає на руки, вони 
с т а ю т ь  синювато-червоні, на- 
брякають, суглоби пальців при- 
пухають і болять.

При незначному пошкодженні 
шкіри можуть виникнути нариви 
і інші запальні процеси. Тому ра- 
ну треба змазати йодом або 
бриліантовою зеленню. Невеликі 
пошкодження шкіри заклеювати 
пластирем, а великі — забинто- 
вувати.

Деякі доярки скаржаться на 
оніміння, набрякання та біль 
пільців особливо вночі. Іноді 
з'являється таке почуття, ніби по 
шкірі лазять комашки. Виникає 
це тому, що кінчики пальців ви- 
конують під час доїння корів ве- 
лику роботу. Щоб уникнути всьо- 
го цього, слід дома після роботи 
мити руки в теплій воді з ро- 
машкою, малфеєм або польовим 
хвощем, робити ванночки протя- 
гом 10 — 15 хвилин. Після ван- 
ночки насухо витирати руки, зма- 
щувати їх вазеліном або кремом, 
а ранки — йодом, зробити масаж. 
Ці нескладні засоби поліпшують 
кровообіг, усувають болісне стом- 
лення м’язів, запобігають нари- 
вам.

Кожна доярка повніша додер- 
жувати правил особистої гігієни, 
слідкувати за чистотою рук, 
молочного посуду і спецодягу. 
На все це потрібно зовсім неба- 
гато часу, та й затрачений час 
повністю виправдовується добрим 
самопочуттям і високою продук- 
тивністю праці.

Н. КРАВЧЕНКО, 
лікар.

У ПЕТРООСТРІВСЬКИХ 
Б У Р Я КОВОДІВ

Годинникова стрілка вже 
показувала початок восьмої 
вечора. Та ще стояв світлий 
день. Механізатори Андрій 
Яременко і Микола Арманов 
окинули поглядом площу до 
мітки-прапорця.

— Кінчаємо, чи завтра 
досіємо площу?

— Від нас самих зале- 
жить! — відповів Микола 
Петрович і повів свого трак- 
тора в гони, залишаючи ши- 
року смугу закультивованої 
ріллі. Це сподобалося Ан- 
дрієві Андрійовичу Яремен- 
ку і агрегатницям — ланко- 
вим Вірі Кожухар та Ользі 
Новак.  Підтримали свого 
товариша по роботі. Агрегат 
теж зайшов у загінку...

Ще 9 квітня сівбу цукро- 
вих буряків на полях першої 
рільничої бригади колгоспу 
«Заповіт Ілліча» було за- 
вершено на всій наміченій 
площі в 85 гектарів. Посіяно 
цукристі за всіма правилами 
агротехніки — у добре роз- 
пушений грунт, з одночас- 
ним внесенням потрібної 
кількості мінеральних доб- 
рив.

Успішно справилися із сів- 

бою буряків і механізатори 
третьої бригади. Агрегат Во- 
лодимира Мурарова постій- 
но виконував норми виробіт- 
ку, засіваючи по 26—30 гек- 
тарів.

Петроострівські механіза- 
тори здобули хорошу трудо- 
ву перемогу на честь славно- 
го Першотравня. Вони вчас- 
но посіяли буряки на всій 
запланованій площі в 440 
гектарів. Зараз організовано 
досходове боронування по- 
сівів. І. СНІСАРЕНКО.

За фахом вони в ч и т е л і.  
Проте їх завжди можна зу- 
стріти і на фермі, і в полі, і 
на городі... Вони редагують 
загальноколгоспну стінну і 
радіогазету сільгоспартілі іме- 
ні Мічуріна.

На знімку: редактор радіо- 
газети А. П. ЛЕЩЕНКО і 
редактор стінгазети Л. І . МОС- 
КАЛЕНКО беруть інтерв'ю у 
завгоспа артілі М. О. МАРИ- 
НИЧА і зоотехніка Л. А. 
ТИРСИ.

Фото П. МАЛЄЄВА.

Х УД О Б І— Д О С ТА ТО К  З ЕЛ ЕН И Х КОРМ ІВЛ І ТНІЙ ПЕРІОД — найбільш 
сприятливий для розвит- 

ку організму тварин і підвищення 
їх продуктивності. Проте хороші 
умови повинні бути підкріплені 
достатньою годівлею, насамперед 
зеленими кормами. Ці корми ба- 
гаті на протеїн, мінеральні речо- 
вини, вітаміни.

Для обгрунтування потреби в 
зелених кормах користуються 
нормами згодовування їх за добу, 
декаду, виходячи з розрахунку 
на тварину кожної групи і виду, 
а також беруть до уваги перед- 
бачену врожайність т ієї чи іншої 
культури.

Дл зеленого конвейєрп у кол- 
госпі «Комуніст» входять природ- 

ні пасовища, озиме жито і пше- 
ниця, однорічні та багаторічні 
трави, суміш кукурудзи з судан- 
кою та горохом різних строків 
посіву, гичка цукрових буряків. 
Строки посіву і збирання цих 
культур розраховані так, що ху- 
доба одержуватиме безперебійно 
зелену масу з початку травня і 
до кінця жовтня.

Для одержання високих уро- 
жаїв зелених кормів у колгоспі 
застосовують високу агротехніку: 
внесення добрив, якісний обробі- 
ток грунту, боротьба з шкідника- 
ми та бур’янами.

На природних пасовищах і 
сіножатях у минулому році про- 
ведено культивацію площ, внесен- 
ня мінеральних добрив. З нового 
у зеленому конвейєрі цього року 
є висівання кукурудзи в суміші 
з суданкою, суміші вики і вівса 
тощо.

Протягом літа у колгоспі «Ко- 
муніст» худобу випасатимуть на 
природних пасовищах і частково 
на луках. Крім того, заплановано 
провести ущільнені посіви гарбу- 
зів по кукурудзі на зерно на ста 
гектарах. Отже, в осінні місяці 
тварини будуть забезпечені цими 

соковитими кормами, гичкою цук- 
рових буряків і частково куку- 
рудзою молочно-воскової стиг- 
лості.

Немає сумніву, що додержання 
і правильне використання зелено- 
го конвейєра сприятиме підвищен- 
ню продуктивності громадської 
худоби.

Г. ТКАЧЕНКО, 
позаштатний кореспондент 
«Червоної зірки».

3 стор.
« Ч Е Р В О Н А

З ІР К А »
23 квітня 1968 рокУ.



Ві с ті  з - з а  р у б е ж у

Західний Берлін. Нереалістичний курс західноберлінського сена- 
ту зустрічає все більш рішучий опір з боку прогресивної громадсь- 
кості. Тут почастішали демонстрації протесту проти прив’язування 
міста до політичної та економічної системи ФРН, за розрядку 
напруженості та нормалізацію стосунків з НД Р.

Власті Західного Берліна оголосили «рішучу війну» всім тим, хто 
не згоден з встановленими в місті порядками.

На фото: проти демонстрантів пущено в хід поліцейський 
водомет.

Фото TAPС. (Прес-кліше РАТАУ).

Кінг — жертва 
змови

ВАШІНГТОН. Федеральне бю- 
ро розслідувань США оголосило 
про розшук якогось Еріка Старво 
Голта і видало ордер на його 
арешт. Він обвинувачується у 
змові, що призвела до вбивства 
доктора Мартіна Лютера Кінга. 
В ордері на арешт вказується, 
що Голт і «ще один чоловік, 
якого він видавав за свого брата, 
вступили в змову... з метою запо- 
діяти каліцтво», або «залякати 
Мартіна Лютера Кінга».

ФБР заявило, що ці двоє всту- 
пили в змову в Бірмінгемі приб- 
лизно 29 березня цього року, і, 
очевидно, на другий день Голт 
купив там же гвинтівку з теле- 
скопічним прицілом. Цю гвинтів- 
ку зразу ж після замаху на док- 
тора Кінга знайшли агенти охран- 
ки у Мемфісі поблизу того будин- 
ку, де зняв кімнату вбивця.

(ТАРС).

НА МІЖ Н А Р О Д НІ 
Т Е М И ХТО СТРІЛЯВ У ДУЧКЕ?

Після вбивства негритянського 
лідера Кінга в Америці у світі 
капіталізму стався новий крива- 
вий злочин. Цього разу замах 
було вчинено в Західному Берлі- 
ні на лідера Соціалістичної спіл- 
ки німецьких студентів Руді Дуч- 
ке. Серед білого дня він був по- 
ранений двома пострілами в го- 
лову і одним — у груди. Його 
життю все ще загрожує небезпе- 
ка. Бахман, який посягав на жит- 
тя Дучке, — неофашист. В його 
квартирі виявлено портрети Гіт- 
лера і фашистську літературу.

Акт фашистського терору ви- 
кликав у Західному Берліні бурх- 
ливі протести і демонстрації. 
Могутній рух протесту був викли- 
каний і в Західній Німеччині, де 
Дучке також добре відомий, як 
популярний вожак молоді. З са- 
місінького початку демонстрації 
студентів і молодих робітників 
були спрямовані проти реакцій- 
них газет, що сіють насіння не- 
нависті і заохочують неофашис- 
тів, особливо проти концерну 
газетного короля Акселя Шпрін- 
гера. Демонстранти блокували 
друкарні, розбивали вітрини і 
вікна у видавництвах. Так вони 
хотіли перешкодити виходові у 
світ газет і журналів, які вида- 
ються мільйонними тиражами і 
поширюють отруту антикомунізму 
і ведуть систематичне цькування 

прогресивних і демократичних 
діячів. Ще зовсім недавно Шпрін- 
герівські газети рясніли заголов- 
ками: «Геть Дучке!». Не без 
впливу такого роду закликів 
Бахман і підняв руку на Дучке. 
Ось чому демонстранти йшли під 
лозунгами «Шпрінгер — вбивця» 
і вимагали ліквідувать газетний 
трест брехні і ненависті.

Хто ж такий Бахман? Йому 
лише 23 роки, він виріс в Захід- 
ній Німеччині, цілком і повністю 
є продуктом ї ї дійсності. На його 
очах тут придушується і переслі- 
дується все прогресивне, на- 
саджується ненависть до Радян- 
ського Союзу, Німецької Демо- 
кратичної Республіки та інших 
соціалістичних країн, проповіду- 
ється реваншизм і мілітаризм. 
Компартія та інші прогресивні 
організації заборонені, зате про- 
цвітає партія неофашистів — 
НДП. Тут вже погоджені і готові 
до затвердження в бундестагу 
так звані «надзвичайні закони», 
які передбачають використання 
військ проти масових виступів 
трудящих, запровадження ще в 
мирний час загальної трудової 
повинності, створення умов для 
переходу до диктатури правлячих 
класів. Тому демонстрації протес- 
ту проти замаху на Дучке вили- 
лися в широкий рух протесту 

проти активізації сил неофашиз- 
му, проти наступу на права тру-, 
дящих проти політики правлячих 
кіл.

Особливого напруження сутич- 
ки між поліцією і демонстранта- 
ми досягли в Західному Берліні. 
В неділю 14 квітня тисячі к інних 
і піших поліцаїв врізалися в ко-  
лони. Водомети обрушили на  
демонстрантів тонни води і не-  
змивної фарби. Молодь вчинила  
опір. На вулицях з’явились бари- 
кади. Сутичка тривала кілька 
годин. Арештовано, поранено, по- 
калічено сотні людей, серед них— 
випадкові прохожі, жінки і діти.

Приблизно те саме відбувалося 
і в ФРН, у тому числі в таких 
великих містах, як Мюнхен, Гам- 
бург, Франкфурт. Близько 1000 
арештованих і сотні поранених — 
такий перший підсумок поліцей- 
ських операцій по придушенню 
демонстрацій. Але звіряча роз- 
права не злякала маніфестанців. 
«Вчора нас були сотні, сьогодні— 
тисячі, а завтра нас буде сотні 
тисяч», — заявив один з їх керів- 
ників, закликаючи до створення 
єдиного антифашистськ о г о  
фронту.

А. РАЧКОВ. 
(ТАРС).

І МЕНА
РОЗВІДНИКІВ

В І Д О М І

Н Е Д АЛЕКО від лісної 
сторожки, що розташо- 

вана між містечком Чарна 
Вода і селищем Лесьна Хута 
в Тухольських борах Старо- 
гардської волості Гданського 
воєводства Польської Народ- 
ної Республіки, кілька років 
тому була проведена ексгума- 
ція залишків шести радянсь- 
ких парашутистів - розвідни- 
ків, що полягли в бою з фа- 
шистами. Залишки безіменних 
героїв були поховані в брат- 
ській могилі на військовому 
кладовищі в м. Старогард- 
Гданський. Пізніше тут була 
відкрита меморіальна дошка.

Через відсутність точних да- 
них про полеглих меморіальна 
дошка на пам'ятнику залиша- 
лась до останнього часу без- 
іменною. Польські ветерани 
війни, що зібралися біля мо- 
гили з нагоди 22-ї річниці 
звільнення Старогарда, покля- 
лись, що вони докладуть всіх 
зусиль, щоб встановити пріз- 
вища загиблих розвідників. І 
ось завдяки пошукам вдалося 
відтворити таку картину.

В ніч з 15 на 16 січня 1945 
року шість радянських розвід- 
ників приземлились на пара- 
шутах у Тухольських лісах 
між Чарна Вода і Лесьна Ху- 
та. Рано-вранці 16 січня ліс- 
ник - німець, що робив обхід 
лісної ділянки, побачив на од- 
ному із дерев парашут. Від 
дерева вели сліди солдатських 
чобіт. Вислідивши воїнів у 
світлозелених комбінезонах і 
ніким не помічений, лісник 
негайно поставив до відома 
гітлерівські власті в Старо- 
гарді. Великий загін жандар- 
мерії оточив вказаний ним 
район. В короткому, але жор- 
стокому бою одні розвідники 
були вбиті, інші тяжко пора- 
нені. Командир групи старший 
лейтенант Михайло Ілліч Ми- 
наков зв’язкою гранат підір- 
вав себе і радіопередавач.

Гітлерівці доставили тіла 
убитих і тяжкопоранених па- 
рашутистів у лісну сторожку. 
Місцевих жителів вони хотіли 
заставити опізнати серед тру- 
пів і поранених своїх сусідів 
або родичів, припускаючи, що 
перед ними польські, партиза- 
ни. Фашисти влаштували до- 
пит тяжкопоранених воїнів. 
Але, незважаючи на звірячі 
тортури, ніхто з них не ска- 
зав ні слова. Розлючені жан- 
дарми жорстоко розправились 
з парашутистами, а тіла їхні 
закопали поблизу лісної сто- 
рожки.

Інша змішана польсько-ра- 
дянська розвідгрупа, що діяла 
поблизу і в якій був Станіс- 
лав Мрочек ( нині проживає 
у Варшаві), направила радян- 
ському командуванню телегра- 
му з повідомленням про заги- 
бель розвідників. Через 22 ро- 
ки вдалося знайти текст цієї 
телеграми, яка тепер зберіга- 
ється у московському архіві.

В результаті дальших пошу- 
ків з повною достовірністю 
установлені імена радянських 
героїв. Безіменна плита на 
пам’ятнику буде замінена. На 
ній будуть увіковічені прізви- 
ща тих, хто віддав своє жит- 

тя в боротьбі за свободу 
Польщі. Це — командир гру- 
пи парашутистів - розвідників 
Михайло Ілліч Минаков, що 
народився в 1913 році у селі 
Пансурово Рязанської області, 
сержант Іван Іпатійович За- 
харов, народження 1926 року, 
комсомолець, старший сер- 
жант Василь Андрійович Ква- 
ша, що народився 1923 року 
в слободці Серебрянка Кусев- 
ського району Краснодарсько- 
го краю, гвардії сержант Пла- 
тон Якович Мелькін, народ- 
ження 1911 року із села Леб- 
яже Желухинського району 
Рязанської області, рядовий 
Михайло Іванович Ісаєв, який 
народився в 1912 році в селі 
Руч’ї Парголовського району 
Ленінградської області, і мо- 
лодший - сержант Іван Петро- 
вич Гликов, народження 1926 
року із села Нова Архангелов- 
ка Любинського району Ом- 
ської області.

Таємниця Тухольських лісів 
розгадана. Відомі імена героїв. 
Їх братська могила на поль- 
ській землі потопає в черво- 
них гвоздиках. Пам’ять про 
радянських воїнів - розвідни- 
ків і по цей день ж ива в сер- 
цях наших польських друзів.

В. КУЗНЕЦОВ, 
кор. ТАРС.

БУВАЄ Ж 
ТАКЕ...

Добридень, шановний Юхиме! 
Наслухались ми, що ти багато 
мандруєш по селах району, до- 
помагаєш людям виправляти не- 
доліки, краще господарю в а т и . 
А в нашому селі Котовці, де роз- 
ташована четверта бригада кол- 
госпу імені ХХIІ з'їзду КПРС, 
ти, напевно, не був. А жаль.

Люди в нас сумлінні, працьови- 
ті, вирощують хліб, виробляють 
м’ясо, ж ивуть заможно. Та прав- 
ління артілі, очолюване Захарієм 
Трохимови ч е м  Сільвестренком, 
погано дбає про культурно-побу- 
тові умови котовців. Ми вже не 
беремось вимагати, щоб у селі 
була перукарня, побутова май- 
стерня. Без цього поки що обій- 
демось. А от без електрики обій- 
тись не можемо. Набридло. У су- 
сідніх селах електролампочки 
сяють, колгоспники у вільний час 
дивляться телевізори, а у нас 
навіть радіо не в кожний буди- 
нок підведено.

Недавно у село почав заїжджа-

А Р И Ф М Е Т И К А  В И Р У Ч А Є ...ти автобус, який курсує через 
Мар’ївку. Невигідний для нас 
такий маршрут. Краще, щоб авто- 
бус ходив через Мартоношу, де 
міститься контора артілі і де 
вчаться наші діти у школі.

У село наше рідко завозять 
печений хліб, не все гаразд з ме- 
дичним обслужуванням.

Підкажи, Юхиме, до кого звер- 
нутись, щоб виправити вказані 
недоліки. Коли ми нагадуємо 
керівникам артілі, що пора елек- 
трифікувати село, вони відповіда- 
ють, що ми поки не входимо в 
план електрифікації. Бачиш, коли 
складають плани по виробництву 
м'яса чи по догляду за буряка- 
ми, нас не забувають. А потурбу- 
ватись про підвищення культур- 
но-побутових умов не здогада- 
ються. От як буває...

Жителі села Котовки.

В день свята Нового року кол- 
госпники хутора Сухолітовки 
(с. Крупське) переживали дві ра- 
дості. Першу —  новорічне свя- 
то, другу —  демонструвався кі- 
нофільм у клубі. Та як тільки 
на екрані зник останній кадр, 
кіномеханік Микола Пукасенко 
поспішив до мікрофона і голосно 
гукнув!..

—  До побачення, люди добрі! 
Зустрінемось аж через 366 
днів!..

Нікому в голову не спало, на 
що натякав кіномеханік. Поду- 
мали, що загадка якась.

Микола Пукасенко виявився 
непустослівним. Протягом 105  
днів не демонструє кінофільмів 
на хуторі. Не терпиться молоді і

престаріл и м сухолітівцям. Де 
не зустрінуть Пукасен к а , заси- 
пають запитаннями:

—  То к оли ж, Миколо, вже 
кіно демонструватимеш?

Не розгублюється, ставить за- 
питання на запитання:

— В школу х одив?
— Десять скінчив.
— Дію на віднімання знаєш?
— Звичайно.
—  Тоді від 366  відніми 105 

і дізнаєшся...
Бідолашний Пукасенко! Бачте, 

яке йому горе: хто не спіткає, 
так і кидає у вічі: «Доки ж пус- 
туватиме кіноекран на хуторі? ..»

Тільки й виручає його ариф- 
метика...

А. ІВАНЧЕНКО.

Р е д а к т о р  Д. БАША.

До відома
підприємств, організацій, 

устан ов , а т а к ож 

індивідуальних забудовників.

Н овом и р го р од ська  фабрика 

імені Горького  Р Е А Л І З У Є  

з відкритого у селі Кам 'янці 

кар ’Єру Б У Т О В И Й  К А М ІН Ь  та 

Ж ОРСТВУ.

Виписати названі будівельні 

матеріали можна через конто- 

ру фабрикИ. Ї ї адреса: Ново- 

миргород. вул . Горького, №  35.
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